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Medarbejderne i Philips Service Center Amager glæder sig til at se mange kunder i den nye
butik. Fra venstre ses centerleder Jan Popenda, Lars Halstrem, Lars Borgholt. Dernæst et
par kunder og ved kasserne Steen Sindesen og Allan Øllegaard.

Philips har udviklet en
l . lefon med tre

iP1g,~,lva,ii;

Det nye Philips Service Center på Amager er holdt i blå og hvide farver og dækker med næsten 500 kvadratmeter det samme område, som
tidligere var rammerne om såvel Service Center som Personalebutik.



Et
sundhedstegn
I de sidste måneder har den inter-
nationale Philips-koncern været i
pressens focus på grund af vigende
resultater. Og sandt er det, at Philips
har resultatproblemer og dette speci-
elt inden for informationssystemer og
integrerede kredse (komponenter). Det
sidste mærker vi dog ikke så meget til
hos os, men i stedet har vi resultatpro-
blemer inden for andre områder.

Manglende økonomiske resultater i
forhold til vore konkurrenter har
desværre været kendetegnet for Phi-
lips i ret så mange år - nettofortjene-
ste før skat har således i de sidste 10
år været ca. 1%,hvilket er betydeligt
lavere end vore konkurrenter, der
præsterer 3-4%.

Vores tidligere præsident, Cor van
der Klugt, gennemførte store organi-
satoriske og financielle ændringer. Og
med tiltrædelsen af vores nye præsi-
dent, Jan Timmer, er der yderligere
lagt op til ændringer, der mere eller
mindre vil berøre os i vores hverdag.

Ændringer i Philips Danmark for-
udses dog at blive af mindre omfang,
idet vi allerede på flere områder har
tilpasset os organisatorisk.

Nu er der nok een eller anden, der
vil mene, at alle disse omlægninger og
ændringer ikke giver de nødvendige
resultater. Set i baghjulet må jeg
delvis give skeptikeren ret, men for
det første tager det en rum tid at se
effekten af gennemførte ændringer og
dette ikke mindst i tider, hvor kon-
kurrencen er mere end benhård. For
det andet og ikke mindst vigtigt, det
vil ikke længere blive accepteret, at
der tabes penge på ulønsomme for-
retningsområder. Det sidste ser jeg
somnoget afgørende nyt, og jeg ser
det ikke mindst som et sundhedstegn i
en organisation, der trods alt besidder
så store indre værdier - ikke mindst i
form af medarbejdere - at bedre resul-
tater ikke burde være et problem.

Hver enkelt medarbejder i Philips
har som opgave - både som enkelt-
person og som medlem af en gruppe -
at medvirke til, at vi viser skepti-
keren og ikke mindst de eksterne, at
vi i Philips kan præstere resultater på
bundlinien, der er konkurrencedygti-
ge med vore konkurrenter.

Skulder ved skulder på tværs af
produktgrupper skal vi stå sammen
og i fællesskab kæmpe os frem til den
position, der viser, at vi er styrken i
en af verdens førende elektronikkon-
cerner.

Henning Friis
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Fra Dieter Siegelberg's besøg i København: Fra venstre administrationschef Ebbe Nielsen,
direktør Jørgen Hegelund, organisationschef Jørgen Harning, direktør Dieter Siegelberg,
marketingchef Mogens Olsen, direktør Cor Coenraads'-projektorganisationschef Birger
Jurs og fabriksdirektør Lars Tuxen.

Ny chef for PRCS i Cambridge
Pr. 1.juni tiltrådte den nye chef for
Philips Radio Communication Sy-
stems i Cambridge, Dieter Siegelberg.
Forud for sin udnævnelse til denne
post havde han været adm. direktør
for Philips i Canada.

Kort tid efter sin tiltrædelse besøgte

Siegelberg fabrikken i København og
havde blandt andet samtaler med
direktør Jørgen Hegelund, direktør
Cor Coenraads og ledelsesgruppen i
Philips Radio Kommunikations Indu-
stri AIS.

»The Gold Pin« til Danmark
I Philips Radio Communication Sy-
stems er indstiftet en belønning, der
kaldes »The Gold Pin«. Det er en nål,
som årligt tildeles en medarbejder
efter beslutning i ledelsen for alle
PRCS afdelinger i hele verden. Nålen
gives for en usædvanlig dygtig indsats
inden for PRCS' produktområde.

I år gik belønningen til Danmark.
Modtageren af årets Gold Pin blev
Leif Scherbe, Philips Radio Kommuni-
kations Industri AIS. Han var som
international salgs- og produktchef
ansvarlig for produktgruppen naviga-
tionsudstyr.

På PRCS-ledelsens vegne overrækker direktør Cor Coenraads »The Gold Pin« til
Leif Scherbe.



International hæder til Medico
Fik »Sales and Service Award« for 1989 i Phi-
lips medicai Systems divisionen

Vice President Ab van Balen fra Philips Medical Systems overrækker beviset til Award
vinder Henning Christiansen fra Philips Medico Systemer A/S.

Philips Medico Systemer AIS fik for
nylig den meget eftertragtede »Sales
and Service Award«, der en gang
årligt uddeles inden for produkt-
divisionen Philips MedicaI Systems.

Indsatsen i de forskellige nationale
Medieo-organisationer blev målt på
fem kriterier:
• Største overskud
• Største forbedring af det økonomi-

ske resultat i forhold til året forud
• Største stigning i salget i forhold

til året forud
• Største stigning i ordreindgang i

forhold til året forud
• Bedste salgsresultat i forhold til

budgettet.

Danmark var nr. 1, når det gjaldt
kriterium nr. 4 med sin store stigning
i ordreindgangen i forhold til året
forud. Men den danske organisation
var også højt placeret på andre punk-
ter, og sammenlagt blev Danmark
altså nr. 1.

Beviset på det fine resultat blev
overrakt til direktør Henning Christi-
ansen under »Busines Policy Coun-
cil-s møde på kongrescentret »De
Ruwenberg« i Holland.

Herhjemme markeres den glædelige
begivenhed ved en festlig sammen-
komst i Philips Medico Systemer AIS
fredag den 24. maj.

Jenagade
overhalet indenom?
I sidste nr. af Philiskopet blev der lagt
op til debat omkring alkohol på ar-
bejdspladsen under overskriften: EN
LILLE EN - NEJ TAK!

Medarbejderne i Jenagade er dog
lige før industriferien blevet pålagt at
tage et dekret om forbud fra ledelsen
efterretteligt.

Derfor er der vel ikke fra medarbej-
dere i Jenagade så meget at debattere.
Alligevel har redaktionen forespurgt
de to tillidsrepræsentanter Birgit
0rnskjold og John Jensen om deres
indtryk af den generelle opfattelse
blandt medlemmerne af dette forbud.

Samstemmende har de forståelse for
beslutningen - andre større virksom-
heder har gjort lignende tiltag. Men
de stiller sig uforstående overfor, at
der ikke er ens regler for Philips
Danmark AIS.

Forbudet er totalt for Jenagade,
Glostrup afdelingen har en regel om,
at der kan nydes alkohol i frokosten,
og endelig er man helt frit stillet på
Industrigården på Prags Boulevard.

Man mener cirkulæret for Jenagade
- der ikke har noget cirkulære nr. -
mangler en formålsparagraf.

Dette er den reaktion eller kritik,
om man viI, der synes at stå tilbage
efter at man naturligvis betragter
forbudet som en urokkelig kends-
gerning.

Hans Lindberg
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Det skrev vi

for 40 år siden:
Haves:
2 vær., centralvarme, brusebad,
2 altaner, affaldsskakt, varmt
vand i køkken bad, lige foran på
Amager, kr. 62,00 + varme.
Søges:
2 1/2-3 1/2 vær. (ægtepar med
ll-årig datter).

for 25 år siden:
200 medlemmer af El-installa-
tørernes tekniske og økonomi-
ske Sammenslutning "Pro-
tektor-s 8. storkreds aflagde
den 25. august besøg hos Phi-
lips. Gæsterne fik forevist pro-
duktionen af armaturer i af-
deling Montering Belysning og
samledes senere i foredragssa-
len, hvor Philips' nye under-
visningsfilm »Interludium
Electronicum- blev præsenteret.

Bagefter bød firmaet på en
forfriskning i receptionslokalet,
hvor de nye armaturer, lyskil-
der og elapparater var udstille-
de. Et af de nyeste skud på
stammen var mikrobølgeovnen,
hvis præstationer gæsterne selv
kunne iagttage. Den blev i
dagens anledning brugt til at
varme cocktailpølser i. 30 se-
kunder efter pølserne var kom-
met i ovnen, kunne de tages ud
igen rygende og nydes til en
kold øl fra de udstillede køle-
skabe.

for 10 år siden:
Den ny Philishave byder på en
radikal ændring i princippet for
el-barbering. Foran hver kniv
er der en »skægløfter«, der
bogstavelig talt løfter skægget
op, så kniven kan komme til at
skære det over endnu længere
nede. Det betyder, at mændene
fremover kan have dun-kinder
hele dagen.
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Integreret telefax
ISA Informations Center
installerede den 16.juli en
telefaxprocedure udviklet af
det engelske firma Systems
& Telecoms. Systemet har
siden været under test, og
de foreløbige resultater ser
så lovende ud, at det er be-
sluttet, at indføre systemet i
Philips Danmark.

optaget, forsøger PC'en yderligere 3
gange. Lykkes det heller ikke, for-
søges yderligere 2 gange med en halv
times mellemrum.

Når systemet sættes i produktion i
løbet af efteråret vil en indkommende
telefax kunne modtages på en grafik-
terminal i postafdelingen, der kan
sende den videre til modtagerens
elektroniske indbakke.

Udskrift på laserprintere
Udskrift kan ske på de centralt opkob-
lede laserprintere.

Der er fra Systems & Telecoms'
planlagt en OCR-løsning (Optical
Character Reading) primo 1991, der
vil muliggøre en digitalisering af
indkommende telefax med henblik på
videre elektronisk bearbejdning.

Når systemet er indkørt i Philips
Danmark vil vi også kunne tilbyde
det til de af vore kolleger i de øvrige
nordiske lande, der anvender det
elektroniske postsystem PROFS.

Du kan få yderligere oplysninger
om den nye telefaxprocedure ved
henvendelse til Henrik Walbom, lokal
2439 eller Kurt Lind, lokal 2324.

For alle PROFS-brugere
Systemet vil blive lagt til rette, såle-
des at det vil være muligt for enhver
bruger af PROFS (det elektroniske
postsystem) at sende en telefax. Bru-
gere med en grafikterminal vil yderli-
gere have mulighed for at se den
færdige telefax, inden den bliver
sendt.

Når fax' en er færdig bliver den fra
PROFS via et service program lagt
ned på en PC, der lægger den i kø,
sørger for opringning til modtageren,
og melder tilbage når fax'en er sendt.
Skulle modtagernummeret være

Kvaliteten af billeder og andre illustrationer bliver forbedret væsenligt ved anvendelsen af
integreret telefax på grund af den meget høje kvalitet, der fremkommer ved udskrivning på
laserprintere i stedet for udskriften i den traditionelle telefax-maskine



Philips Service Center
- vores nye personalebutik

\~

Varerne fra de mange produkt-divisoner er smukt præsenteret - og det er let at komme rundt .
i det næsten 500 kvadratmeter store center.

Så blev Philips Service Center på
Amager færdigt. Efter mere end en
måned med håndværkere kunne med-
arbejderne slå dørene op. Resultatet er
blevet en stor butik for både de hidti-
dige kunder idet gamle Service Cen-
ter og for Philips-medarbejderne.

Et flot indgangsparti viser allerede
ved ankomsten, at noget helt nyt er
skabt. Indvendigt er der lyst og friskt.
Alt er holdt i hvide og blå farver.

Det begyndte fra morgenstunden,
hvor de eksterne kunder fra kl. 10
blev budt velkommen med kaffe og
brød, og medarbejderne fra de for-
skellige salgsafdelinger var også med
for at kunne demonstrere det vidt-
spændende produktprogram, der kan
købes her.

Og der var underholdning af for-
skellig art. Her vakte »Tøffe- fra TV
- med en god gang frisk humor - stor
jubel blandt publikum. Ind imellem
kunne man nyde musikken fra et
jazz-band, og de der var gæster ved
middagstid, oplevede endda at se
mavedanserinder.

Hen på eftermiddagen væltede det

Spændende åbningsdag
Abningen af Philips Service Center
Amager fandt sted onsdag den 8.
august. Det helt store arrangement
løb af stabelen

Velkommen - siger centerleder Jan Popen-
da ved indgangen til det nye Phillips Servi-
ce Center på Amager.

ind med Philips-medarbejdere, som
blandt andet blev budt velkommen
med mad og drikke - og som havde
lejlighed til at kigge ind i »den lukke-
de afdeling- med demonstrations-
varer.

Det blev en lang og festlig dag, hvor
mange benyttede sig af at se det nye
og spændende Philips Service Center.

Ole Wulff

Jazz-orkestret underholdt dagen igennem
og var placeret i et hjørne ved udstillingen
af audio/video-produkterne.

"Tøffe« - blandt andet kendt fra TV - gav den hele armen i sin underholdning af de mange kunder, her som »Lille Per«.
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Sparepærer overalt i'hjemmet
Med de nye små spare-pærer er udvalget nu så stort, at man kan
bruge dem næsten overalt. Philiskopet har ladet fire læsere prøve
de nye pærer hjemme hos dem selv. Læs her om hvor mange steder
pærerne kan bruges, og om hvad de fire synes om dem.

Lav-energi pærer er kompakte lysstof-
rør. De kan have forskellige former og
størrelser, men de er alle forsynet med
et skruegevind som en almindelig
pære. Man skelner mellem pærer med
mekanisk og elektronisk tænding. De
mekaniske blinker lidt før de tænder,
mens de elektroniske tænder på et
øjeblik, og giver lys helt uden flimmer.

Bladets fire trofaste læsere blev
udstyret med fem meget forskellige
SI.,.og PLC-pærer, som de fik til op-
gave at bruge så mange steder som
muligt. Sls-pærerne er mekaniske,
mens den nye PLC-serie er elektro-
nisk.

Kravet var at pæren både skulle
passe i lampen og virke lige så godt
som en almindelig pære. Vi ser nu på
resultatet, men skal først høre hvad
de fire synes om lav-energipærerne fra
Philips.

Virker fint
Vi giver ordet til Dorte Slot fra Jena-
gade:

- Pærerne virker fint, men man
skal lige vænne sig til at de ikke
tænder med det samme. Vi har ikke
så mange lamper, men det lykkedes
faktisk at bruge energirigtige pærer i

alle lamper, undtagen dem med lille
fatning.

- Den nye PLC Electronic pære er
så lille, at den sagtens kunne laves
med lille fatning. Det synes jeg Phi-
lips skal tænke på hvis de vil udvide
programmet, slutter Dorte Slot.

Så meget elektronik!
Lars Tuxen, der er teknisk direktør for
PRKI, har arbejdet med elektronik i
mange år, og var tydeligt imponeret
over PLC på 9 watt. Huset er lavet af
klar plast, og man kan se hele det
elektroniske kredsløb:

- Jeg troede ikke, at der kunne
være så meget elektronik i en pære!
Toprintplader og i hvert fald en halv
snes komponenter, det er meget.

- Jeg fik ungerne derhjemme til at
løbe rundt i hele huset og prøve lav-
energi pærer. De fandt frem til at vi
har hele 49 pærer i brug. Hjemme hos
os kunne 29 pærer udskiftes med SI.,.
eller PLC-pærer.

- Det gik især nemt de steder hvor
der er penge at spare: i de lamper der
brænder længe ad gangen. Det er
lamperne i gangen, i kælderen, uden-
dørs og i vores køkken/alrum. Alt i alt
syntes vi godt om de nye pærer, de
lyser godt og klart.

Vinderen af konkurrencen blev Dorte Slot. Hjemme hos Dorte kunne tre ud af fire pærer
erstattes af sparepærer. Her får hun overrakt sin præmie af Hans Jørgen Jacobsen fra Philips
Lys.
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Et udvalg af sparepærerne fra Philips, fra
venstre SL * D, PLC * Electronic, SL *
Prismatisk og SL * Comfort.

Pærer med lille fatning
Jannik Bo Rasmussen savnede også
pærer med lille fatning:

- Vores pærer i badeværelset sprin-
ger ofte, fordi de bliver for varme inde
i den lille lampe. Havde vi kunnet få
lav-energipærer med lille fatning,
havde problemet været løst, De er
lavet som lysstofrør, og bliver næsten
ikke varme.

- Jeg talte op at vi har 32 pærer i
brug rundt om i huset. Af dem kunne
de 16 uden videre udskiftes til lav-
energi typer. Hvis man så husker at
de nye pærer kun bør bruges på steder
hvor man ikke tænder og slukker hele
tiden, falder tallet til Ll. Men hele 6
steder har jeg lamper med lille fat-
ning.

- Et af problemerne med de nye
pærer er deres vægt. Da jeg satte en af
de store i min arkitektlampe, dumpe-
de den ned på bordet med et bump.
Lampen kunne ikke holde vægten
oppe. De små PLC kan lampen godt
klare, med de er for lange, så de rager
et par centimeter ud. Så her beholder
jeg min almindelige pære.

Også i PH-lampe
Med stor skepsis lånte også Jacob
Johnsen en prøvepakke med hjem.
Han mente ikke at de ville passe hos
ham:

- Jeg har mange vanskelige lamper:
PH-lamper, bordlamper hvor skær-
men sidder fast på pæren og spots hist
og her. Det viste sig dog at man fak-
tisk godt kan sætte en sparepære i en
PH-lampe, og at den stadig giver sit
gode, bløde lys. Lampeskærmen har
til gengæld noget svært ved at gribe
fat i en PLC-pære!

- Af mine 18 lampesteder kunne
kun de 8 med fordel erstattes af de
nye pærer. Der skal ske noget enten
med sparepærerne eller mine lamper
før det tal stiger mærkbart.



Kommunikation' via satellit
med vor nye produktserie, SAFECOM
Telekommunikation gennemgår i disse år en fantastisk udvikling for at
kunne tilgodese de stigende bruger krav.

Denne sker især indenfor den mobile kommunikation, hvor vi selv har
bidraget væsentligt - først med udvikling og produktion af biltelefoner
til de nordiske lande (NMT) og senere også til andre systemer. De land-
baserede systemer (NMT og lignende) tilbyder i dag såvel tale som data-
kommunikation.

En lang række firmaer og dermed mennesker har imidlertid det pro-
blem, at de enten befinder sig et sted, hvor der ikke findes systemdæk-
ning (f.eks. til vands) eller bevæger sig mellem områder/lande med skif-
tende systemer. Derfor skulle disse mennesker være udstyret med flere
typer mobiltelefoner, hvis de altid skulle kunne kommunikere med om-
verdenen.

Løsningen for disse brugere er kommunikation via satellit.

Den eksisterende kostbare totalløs-
ning
Den internationale maritime satellit-
organisation, INMARSAT,har siden
1976 tilbudt en »total- kommunika-
tionsservice. Servicen, der kaldes
INMARSAT-A,omfatter telefoni,
telex, telefax og datatransmission. På
grund af terminalernes størrelse,
strømforbrug og pris er disse primært
installeret på store oceangående ski-
be. På nuværende tidspunkt er ca.
10.000terminaler i brug.

behov for worldwide kommunikation,
åbner INMARSAT op for en ny service
i efteråret 1990. Denne omfatter pri-
mært telex og datatransmission, og
terminaler til dette system kan nu
designes, således at de kan installeres
i såvel mindre fartøjer som i land-
mobile enheder; eksempelvis på last-
biler.

Samarbejde om satellitkommunikation
med fa. Thrane & Thrane
PRKI's målsætning er at dække be-
hovet for mobil kommunikation, hvor-
for det er naturligt, at vi hele tiden
følger den teknologiske udvikling. Da
vi ikke på nuværende tidspunkt har

Den fremtidige og enkle løsning
Ierkendelse af, at også mindre skibe
oglandmobile enheder kan have

Terminal og antenne til den nye produktserie, SAFECOM, som skal produceres hos Philips
Radio Kommunikations Industri A/S.

den nødvendige know-how i huset, har
vi allieret os med det danske firma
Thrane & Thrane i Søborg. Thrane og
Thrane er pionerer på satellitkommu-
nikation via INMARSAT-Cog var
således den første producent, der
opnåede typegodkendelse på terminal-
udstyr. Vi har indgået en licensaftale
med Thrane & Thrane, der sikrer os
ret til verden over at producere og
markedsføre den af Thrane & Thrane
udviklede terminal.

Målgruppe for det nye produkt
Terminalerne vil i første omgang blive
solgt til shipping og speditørfirmaer
for installation i mindre fragtskibe og
langturslastvogne. Ethvert speditions-
firma har behov fror at kunne kontak-
te sine lastvognstog, uanset hvor de
befinder sig. Er der f.eks. brug for at
omdirigere et lastvognstog, kan dette
gøres med et enkelt opkald via I~-
MARSAT-Cterminalen. Meddelelsen
er skriftlig, så der ikke opstår misfor-
ståelser på grund af sprogvanskelig-
heder eller dårlig telefonforbindelse.

Chaufføren kan ligeledes have
behov for at kunne kontakte hoved-
kontoret her og nu, så for ham er det
nu slut med først at skulle finde en
mønttelefon.

Nye anvendelsesområder
Af andre aktuelle anvendelsesmulig-
heder kan eksempelvis nævnes auto-
matisk overvågning af vandstande i
fjerntliggende vandreservoirer - dette
testes i øjeblikket i de inderste egne af
Australien. Ligeledes kan nævnes
installation i Iysfyr/bøjer, således at
man fra centralt hold kan overvåge,
at disse befinder sig på deres rigtige
position samt via sensorer/følere mod-
tage melding om eventuel vandfor-
urening i det pågældende havområde.

Der er således tale om en lang
række vidt forskellige brugersituatio-
ner og dermed markeder, hvorfor det
er vigtigt for os at komme i gang så
hurtigt som muligt.

Markedsføring
Vi har valgt at give denne nye pro-
duktserie navnet Philips SAFECOM.
Navnet symboliserer »sikker kommu-
nikation" og efterfølges af en bog-
stavkombination; enten CM for IN-
MARSAT-CMarine eller CL for
INARMSAT-CLand.

Den maritime version vil fra efter-
året blive markedsført af Philips
Communication Systems NS, og en
installation vil koste mellem 50.000
og 70.000 kr.

Jan Bjarne Thostrup/Hans Lindberg
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Sporte!) Sporte!) Sporte!)
Ny sæson

Så er vi tilbage efter sommerferien. Den nye sæson startede 1. august,
så når du læser dette er de forskellige foreninger allerede i gang. Skulle
du i sommerens forløb have fået lyst til at blive medlem af en af Philips
Idrætsforenings 16 afdelinger, så er der hjælp at hente her i Philiskopet.
Nedenfor ses en oversigt over alle afdelinger med de respektive for-
mænd. De vil være behjælpelig med yderligere oplysninger.

Denne gang er der også nyt fra SHARP OPEN 90 samt fra kapsej-
ladsen Sjælland Rundt og håndboldforeningen.

Badmintonn:
Billard:
Bordtennis:
Bowling:
Bridge:
Fodbold:
Fodbold (PCL):
Håndbold:
Motion:
Squash:
Skak:
Skisport:
Skydning:
Sportsfiskeri:
Tennis:
Volleyball:

Lars Buus
John A. Jensen
Claus Henriksen
Kurt Johansen
Jørgen Dahm
Tommy Parbst
Henrik OIsen
Preben Lundberg
Erling Kjær
Kasper Barfod
E. Hauerberg
Birthe Ellis
John Langhoff
Finn Lippert
Sven Goldschmidt
Lars Bergmann

3551
3675
2374
3491
5668
2348
5260
2584
2385
3650
3504
2480
2345
2234
2446

- 3498

Sikken en
dag

Lørdag den 16.juni var cirka 260
personer fra 12 forskellige firmaer

Nogle af Philips-deltagerne i SHARP
OPEN: Fra venstre Tommy Parbst, Birthe
El/is, Christian Egebjerg, Susanne Hansen,
Connie Christensen, Lotte Woltemath og
Torben Nielsen.
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samlet til SHARP OPEN 90 i Tåstrup
Idrætshaller. Philips stillede op med
33 friske og kampivrige personer.

Der skulle dyste s i 9 forskellige
discipliner. Foruden de almindelige
sportsgrene (badminton, tennis, bord-
tennis, fodbold, stafet) var der også
kampe i rundbold, tovtrækning og
sågar i sæbekassestafet. Hvad der er
værd at nævne er, at Philips' hold
kom på en andenplads i tennis, og i
fodbold blev vi nummer tre. I sæbe-
kassestafet blev sæbekassebilen su-
verænt skubbet i mål af Frank, men
vi blev diskvalificeret fordi han havde
så meget fart på, at han helt glemte at
skifte til næste stafet!

Alt i alt gav det en samlet 5. plads.
Vinder af SHARP OPEN blev Ru-
dolph S., som også var vært ved arran-
gementet.

Efter de sportslige sider var der fest
og musik til de sene timer.

Philps er næste år vært for arrange-
mentet (kaldet PHILlADEN), som
afholdes 17.juni 1991.

I regn
og blæst

Den sandfærdige historie om 12
gæve Philips cyklisters seje
kamp mod naturens genstridige
elementer hin sommernat i juli
måned
Den 11.udgave af de 315 km. lange
Sjælland Rundt på cykel, vil nok mest
blive husket for det nærmest efterårs-
agtige vejr med strid kuling og masser
af vand til udvortes brug.

Vi var som sagt 12 personer fra
Philips, deriblandt mange første gangs
kørere. I månederne forinden, var der
blevet trænet flittigt, og der blev også
tid til et par fælles træningsture,så
det var et sandt opbud af toptrimmede
cyklister og deres trofaste jernheste
som fredag mødte op iklædt det nyeste
cykeldress, så selv en Greg Lemond
var blevet bleg af misundelse. Vores
starttidspunkt var forholdsvis sent,
men som vejret artede sig, var det
nærmest ideelt. 9 minutter over mid-
nat startede vi i tørvejr efter at have
set de forrige blive sendt afsted i et
sandt skybrud af vand, hvilket også
bevirkede, at mange hoppede fra
inden start.

Sjælland Rundt har efterhånden
udviklet sig til at være det næststør-

Nummer tre fra venstre i SHARP OPEN er en Philips-vogn. Susanne Hansen styrer og
Torben Nielsen er »motor«.
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Holdet klar til afgang.

ste af sin art i verden, med deltagelse
af mere end 6000 cykelmotionister.

For langt de fleste gælder det om at
gennemføre fremfor at komme hur-
tigst rundt, så med »lidt- træning kan
alle være med. Man har 24 timer til
rådighed og undervejs er der depoter
med mad og drikke, dog ikke øl.

For undertegnede var det første
gang, og trods ihærdig træning, skal
det ikke være nogen hemmelighed at
jeg havde min tvivl omjeg kunne
gennemføre. Den første alvorlige krise
opstod da også efter ca. 120 km. Vi
havde da kørt hele natten i strid mod-
vind og til sidst også regn. Her var jeg
klar til at opgive, men regnen holdt op
og den af Kaj og Martin tilberedte
spaghetti kvikkede op så efter en del

overtalelse fra de øvrige fortsatte jeg.
Her hjælper det også med noget selv-
ironi, da man flere gange tænker
»hvad laver du her på de sjællandske
biveje i regn og blæst, ondt i arme og
ben og dødtræt, når man kunne ligge
hjemme i sin varme seng«, men så
»vågner« man og ser 6000 andre »idio-
ter« i samme ærinde, så går det lidt
igen. Nå, men summa summarum, jeg
kom i mål ligesom de øvrige. Hurtig-
ste fra Philips kørte på ca. 14 timer 35
minutter, mens jeg kom i mål som
sidste på 16 timer.

Til slut en stor tak til Kaj Mosekjær
for god forplejning og alle I øvrige for
godt selskab. »Det var sku' skægt!«.

Torben F Laursen.

I år var der deltagelse af en Philips
båd i verdens største kapsejlads -
Sjælland Rundt.

Vores start gik fredag kl. 10.30. Vi
fik en flot og dramatisk spilerstart. Vi
valgte at starte tæt ved det østlige
mærke for at få størst mulig fordel af
den nordgående strøm. Vi var des-
værre ikke de eneste, som fik den ide,
så der var temmelig meget trængsel.
Det gav turbulente vinde og sammen-
stød mellem bomme og spilerbomme.
Efter en Yz time skiftede vi taktik og
gik tættere mod land for at få luft.

Efter at have rundet Gilleleje i det
smukke solskinsvejr, forsøgte vi os
med spileren. Det blev en noget pro-
blematisk sejlads, hvor det kostede os
fart og kurs. Spileren blev taget ned,
og så gik det ellers over stok og sten
mod Sjællands Odde. En enkelt gang
loggede vi 15.25 knob!

På vej ud af Grønsund kunne vi
igen smide klatten (spileren) op, og vi

fik en forrygende sejlads med store
hækbølger. Vi kunne ride op til
Stevns Klint, hvor vi løb ind i torden-
vejr (det giver underlige vindspring).

Efter at have passeret Saltholm -
uden grundstødning - løb vi ind i et
vindhul, som tillod os at få noget
varmt mad. Turen gennem Øresund
blev en blanding afhalvvind, spiler-
sejlads og vindstille. Vi nåede velbe-
holdne i mål kl. 0.25 søndag morgen,

Philips-holdet i »Sjælland Rundt».

efter 37 timer og 55 minutters ufor-
glemmelig sejlads. Det gaven lidt
skuffende 7. plads.

Vi-glæder os allerede til Sjælland
Rundt '91!Skulle der være nogle som
har lyst til at komme med ud på bå-
den Cayenne, træner vi hver søndag. I
kan kontakte mig
Edward Kanholm - 5298
skipper

Philips
pokalen
hjemme
igen!

Ved at besejre MÆRSK med blot et
mål i begge vore kampe i vintertur-
neringen i håndbold, lykkedes det
igen Philips 1. herrer, at hjembringe
Philips-pokalen. Den blev i 1980 ud-
loddet af os, da håndboldafdelingen
havde vundet KFIU mesterskabet fem
år i træk (og dermed den tidligere
vandrepokal til ejendom). I den nye
pokal har vi allerede tre aktier! I
vinterturneringen var vi også repræ-
senteret i old-boys rækken. Den blev
vundet med maksimalpoint - altså
dobbelt mesterskab til Philips.

Som mestre af 1. dv. skulle vi repræ-
sentere KFIU ved landsmesterskaber-
ne i Vejle (6-8. april). Det var lige ved
at vi kom til finalen.

I dette års sommerturnering - spil-
les udendørs på græsbaner - spillede
Philips 12 kampe i en dobbeltur-
nering. Med den endelige sejr i den
sidste kamp, sikrede holdet sig igen
mesterskabet, og skal nu deltage ved
DDSG&I's landsmesterskaber i sep-
tember.

Træningen i håndbold er allerede
startet. Det sker hver tirsdag kl.
17-18 i Valby Hal 2. Da herreholdet
skal deltage ved det kommende Nordi-
ske sportsstævne i Finland i 1991er
det vigtigt, at eventuelle spillere
starter nu for at kunne blive spillet
ind på holdet. Kontakt Preben Lund-
berg lok. 2584 for yderligere oplys-
ning.

Indlæg til »Sporten« sendes til:
Ole Wulff - M-PPE Jenagade
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SØENS HELTE

Vi startede på Setoroet, hvor flokken voksede sig større og større.

Det var en fredag før sommerferien,
det var gråvejr og det var i Køben-
havn. 230 af personaleforeningen
PPR's medlemmer var dukket op på
Søtorvet og stod og snakkede om
"hvad der nu sku' ske« . Indbydelsen
havde talt om søvandring og søsjusser
(ikke at forveksle med flyversjusser).

Lidt i fem kunne formanden sætte
en megafon for munden, og indbyde
alle til en vandring til bådudlejningen

ved Peblinge Sø, kun et par hundrede
meter væk. Her ventede forfrisk-
ninger, tre robåde og et par dommer-
både (vandcykler). Så startede lod-
trækningen.

To gange tre hold blev udtaget og
skulle sejle om kap i robådene. Da der
var fire på hvert hold, måtte de selv
fordele opgaverne til roerne, styrmand
og udkigspost. Vinderne fra første og
andet heat fik hver en flaske Lam-

Kapsejladsen på den første runde: Det kneb med navigationen, så bådene stak afi hver sin
retning. Dommerne ses i de to vandcykler.

Heppeholdet ser til, mens båd nummer tre med et brag påsejler bredden. Man kan også
blive for ivrig.
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Tre stolte vindere viser deres velfortjente
præmier: Kaptajnskasket og sweatshirt.

brusco, som de gavmildt delte med de,
der heppede på dem.

Vinderne fra de to heat konkurrere-
de så om førstepladsen, med en ekstra
båd med frivillige som outsider. Vin-
derne blev båd nr. 3 fra andet heat, og
besætningen bestod af Jørgen Kiel,
Jonna Christensen og Finn Nielsen.

De vandt hver en sweatshirt og en
kaptajnskasket. For at alle kunne
beundre deres store kendskab til det
våde element, havde de kasketterne
på resten af aftenen.

Da vi blev trætte af at lege ved
vandkanten, drog vi langs søerne til
Søpavillonen, Her gjorde en velkomst-
drink godt ovenpå den lange travetur
(ca. 400 meter). Det var en fornøjelse
at være så mange, men når sandheden
skal frem, var der også flere med, end
PPR havde regnet med.

Med 230 deltagere var der kun lige
plads til os alle, og personalet måtte
servere ved bordene, idet der ikke var
plads til en buffet. Da vi skulle danse,
var der også nogle som måtte se deres
bord blive båret væk ... men de fandt
hurtigt nogle andre borde at slå sig
ned ved.

Søpavillionen har stadig et godt
køkken, og vi der var med, vil ikke
tøve med at besøge det "i privaten«,
når lejligheden byder sig. Musikken
var så som så, men dansegulvet var
hele tiden fyldt til bristepunktet (ja,
vi var mange), så det virkede da efter
hensigten.

Da timerne blev små, valgte nogle
at tage ud i byen, andre tog hjem, og
endnu andre fulgte formanden hjem
og lagde ham i seng. Men det er en
anden historie.



Hvorfor maler vi
Ole Strøygård som gæsteta-
ler ved Philips Kunstfor-
enings generalforsamling.

På en eller anden måde er det utroligt
spændende at blive konfronteret med
et stort menneskeligt engagement
vedrørende et emne, som har ens
personlige interesse, men hvor man af
mangfoldige årsager ikke selv kan
eller formår at spille en betydende
aktiv rolle. Jeg tænker her på emner
som ballet, musik eller beskrivelser af
den opdagelsesrejsendes fascination
ved at besøge steder, hvor kun få, eller
måske slet ingen, har været før. Det
samme om bildende kunstnere, som
det vi oplevede ved Kunstforeningens
årlige generalforsamling, hvor kunst-
maleren Ole Strøygård causerede over
emnet »Hvorfor maler vi?«

Jeg har funderet en del over, hvad
jeg skulle skrive som referat af Ole
Strøygårds 1 time lange foredrag, men
kommer undtagelsesvis verbalt til
kort. Det bedste jeg kan komme på at
referere efter et fascineret causeri er
Strøygårds slutreplik: »Vi maler fordi
vi ikke kan lade værel- På en gang en
kort plausibel forklaring, men efter
nærmere eftertanke en underfundig
utilnærmelighed, som de fleste af os
har svært ved at forholde os til. At
forsage al tilværelsens attrå for dette
ene mål, ikke at kunne lade være med
at male. At skabe uden tanke for om
man kan leve af det eller ej. Jeg kan
ikke finde andet udtryk der dækker
bedre i Jørgen Bangs Fremmedordbog
end ordet fascination. En fortryllelse
som i Strøygårds tilfælde har holdt
næsten et helt liv igennem. En stor
præstation. Et spændende møde.

Generalforsamling
Efter causeriet holdt medlemmerne af
Kunstforeningen den årlige general-
forsamling. Formanden aflagde føl-
gende beretning, som blev godkendt.

Udstillinger i året der gik
I sæson 89/90 har følgende kunstnere
vist os deres arbejder i vore kantiner:

Anders Hjuler, Billy Sjur Olsen,
Knud P. Petersen, John Wurtz, Erik
Wiltoft, Ib Braun, Gorm Eriksen samt
Ivan Kyrum.

Vi havde oprindeligt planlagt ud-
stillinger med yderligere 2 kunstnere,
men praktiske forhold forhindrede en
gennemførelse.

Det er imidlertid bestyrelsens håb,
at de udstillede arbejder har glædet og
forhåbentlig givet inspiration i det
daglige virke.

Arrangementer i sæson 89/90
I november 1989 var der arrangeret
tur til Louisiana til en spændende

udstilling om Tyrkiet. Ialt 19 med-
lemmer mødte op til dette arrange-
ment, som økonomisk hvilede i sig
selv.

Med Kunstforeningen som start-
sponsor for en vinklub i foreningens
regi, er der i den forgangne sæson
blevet afholdt 2 vinsmagningsaftener,
henholdsvis den 24. oktober 1989 og
den 6. marts 1990.

Klaus Prufer fra Ebeltoft Vinimport
NS har været den kyndige vejleder
ved disse arrangementer, hvor mere
end 150 medlemmer og gæster har
snuset og smasket sig igennem mange
forskellige typer vin fra lige så mange
forskellige lande.

Det er bestyrelsens håb, at den
kommende sæson vil byde på nye
arrangementer, som fra nu af skal
kunne hvile i sig selv økonomisk.

Foreningens interne konsulent på
vinområdet er E. Grosen Madsen, som
vil give nærmere information engang
i starten af den nye sæson.

Indkøbte arbejder
Vi har i den forløbne sæson købt ar-
bejder fra samtlige udstillende kunst-
nere samt fra diverse udstillinger og
gallerier.

Som man har bemærket, er antallet
af hovedgevinster i år kraftigt redu-
ceret i forhold til tidligere år.

Beløbet vi har købt hovedgevinster
for, er stort set identisk med sidste års
indkøb, men vi har i højere grad end
tidligere lagt vægt på en kunstnerisk
ensartethed ved valg af arbejder.

Bestyrelsen har ved de foretagne
indkøb ligeledes lagt vægt på, at de
heldige hovedgevinstvindere kan
sikre sig et stykke nutidig dansk
kunst af blivende værdi.

Vi håber, at denne disposition er i
overensstemmelse med medlemmer-
nes interesser.

Medlemstal
Foreningen kan glæde sig over en
fremgang i medlemstallet.

På generalforsamlingen sidste år
var vi 392 medlemmer, hvorimod vi i
år er vokset til 403 medlemmer.
Kunstforeningen er således suverænt
den største interesseorganisation i
Philips Danmark i dag.

Næste sæson
Ganske kort.

Udstillingskontrakter er så småt
ved at blive indgået. Vinklubben
arbejder. Arrangementer er under
planlægning, kort sagt, vi tror, at
såvel medlemmer som ikke med-
lemmer har mange spændende tilbud
at se frem til i sæson 90/91.

Valg af bestyrelse
Følgende personer blev på generalfor-
samlingen valgt til bestyrelsen: Steen
Poulsen, Ena M. Henriksen, Lis Hol-
gersen, Susanne Iversen, .E. Martinus
Andersen, Antonio Rosa, Erling Kjær,
John Jensen og Jørn Hedin.

Nye vedtægter
Under punktet eventuelt var der lagt
op til en ændring af foreningens ved-
tægter. Årsagen var et ønske om at
tilpasse vedtægterne til nutidige
forhold indholdsmæssigt som sprogligt
samt at ændre regnskabsåret til ka-
lenderåret.

Den foreslåede vedtægtsændring
blev enstemmigt vedtaget og for at
alle, såvel medlemmer som ikke med-
lemmer (endnu), kan have den fulde
indsigt i Kunstforeningens formål og
virke vedlægges et sæt vedtægter i
denne udgave af Philiskopet.

Kontingent
På forslag fra bestyrelsen vedtog
generalforsamlingen at hæve kontin-
gentet til kr. 20 pr. måned fra og med
1.1.1991.

E. Martinus Andersen

- Jeg maler, fordi jeg ikke kan lade være, sluttede Ole Streygaard sit causeri ved Kunstfor-
eningens generalforsamling.
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Vi er stadig optimister

Vi er stadig optimister, sagde de fem medlemmer af personaleforeningenPAP's bestyrelse,
som deltog i rundbordssamtalen. Fra venstrePhilip Larsen, Søren Klingemann, forman-
den Winnie Hansen, Tina Skouby og Dina Berkowitz.

L

siger PAP's bestyrelse
trods den ringe tilslut-
ning til sommerfesten,
som måtte aflyses

Det var ved en rundbordssamtale med
5 medlemmer af PAP's bestyrelse, at
disse ord faldt. Formanden Winnie
Hansen samt Tina Skouby, Søren
Klingemann, Philip Larsen og Dina
Berkowitz deltog i samtalen om for-
eningens virke.

I sidste nummer af Philiskopet fik
medlemmerne ensopsang« på grund
af en ringe tilslutning til sommerfe-
sten. PAP udsendte et spørgeskema til
medlemmer for at undersøge, hvor tit
medlemmerne syntes, der skulle af-
holdes familiefester. Hvordan gik det?

Der var desværre kun 100 med-
lemmer, der returnerede skemaet, og
svarene fordelte sig således:
55 svarede ja til hvert 2. år
17 svarede ja til hvert 3. år
28 svarede nej til familiefest.

Men de 210 medlemmer der ikke
svarede, har stadig mulighed for at
tilkendegive deres mening!

Har I nogen ide om, hvor meget en
fest må koste for det enkelte medlem?

100-150kr. var opgivet som max.
beløb på mange besvarelser.

Kun interne fester
Kan I holde fest for det beløb?

Ja, men så bliver det »kun- interne
fester. Ville medlemmerne ofre 200 kr.
pr. person, ville vi kunne holde bl.a.
en fest på en kro eller et »større sted«.

Hvordan ser PAP på fremtidige
familiefester efter det nedslående re-
sultat af undersøgelser?
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Foreløbig er familiefesten udsat til
8. marts 1991!Vi er stadig superopti-
mister og tror og håber, at tilmeldin-
gerne til den tid strømmer ind!

Er I tilfredse med tilslutningen til
andre fester?

Bankospil er altid en succes og i år
afholdes det den 25. oktober.

Spændende sommerfest
Vore sommerfester er også godt besøgt
og det kan allerede nu afsløres, at det
bliver et nyt og spændende arrange-
ment, der bliver afholdt den 17. maj
1991!
Og vore juletræsfester er altid et
tilløbsstykke.

Hvorfor må medlemmerne ikke have
børnebørn med?

Så ville tilslutningen blive alt for

stor, der er plads til 60-70 børn plus
forældre. Vi vil helst kunne være i
vores egen kantine (tradition). Alle
børnene skulle også helst komme til
juletræ samme dag. Derfor denne
begrænsning .:

Så er der generalforsamlingen, der
møder aldrig ret mange op!

Nej, desværre kun ca. 30 incl. be-
styrelsen. Men næste gang (8. februar
1991)vil vi prøve at lave en lille fest i
forbindelse med generalforsamlingen,
så vi håber på større tilslutning og
husk endelig også, at ferielotteriet
bekendtgøres på generalforsamlingen.

Kun en festforening?
Er PAP kun en festforening?

Nej, vi har mange andre ting på
programmet. F.eks. har vi for nylig
udsendt forsikringstilbud fra Top-
Danmark til samtlige medlemmer.
Aftalen har længe eksisteret, men vi
har haft kontakt med Top-Danmark
og altså nu som noget nyt udsendt
forsikringstilbud til samtlige med-
lemmer. Top-Danmark vil undersøge
resultatet af tilbudet. Viser det sig at
det er en god ide med at udsende
forsikringstilbud, vil vi gerne være
medvirkende til, at forsikringstil-
budene sendes ud til samtlige ansatte
på Philips. Vi hal' også planer om at
informere nyansatte bedre om bl.a.
personaleforeningen, ferielotteri,
kunstforening og idrætsforeningerne.
Og vi kan oplyse, at ny medlemsliste
på indkøbsforeningen udsendes efter
sommerferien. (Kan iøvrigt rekvireres
hos Inge Geisshirt). Jo, vi har mange
ting på tapetet, bl.a. kunne vi tænke
os at gå mere aktivt ind omkring
kantineforhold og og personaleforret-
ningen, men vi mangler som sagt
mere respons fra medlemmerne. Se på
opslagstavlerne, hvem du kan kontak-
te, og mød op til generalforsamlinger-
ne.

Lena Tolstrup

PAPs årsprogram 1990191
26. okt. 1990 Andespil

8. dec. 1990 Børnenes juletræ
8. febr. 1991 Generalforsamling

(fest)
Familiefest
Sommerfest
(ny dato)
Andespil
Børnenes juletræ

8. marts 1991
17. maj 1991

25. okt. 1991
7. dec. 1991



Ferien er slut - og nu, åh de minder!
Så er de fleste vist vendt tilbage efter
en tiltrængt ferie. Blev ferien det man
havde planlagt og forventede af den?

Redaktionen aftalte rendezvous med
nogle af dem, der udtalte sig i forrige
nr. af Philiskopet.

I badering med 85 km/t
Bjarke Juul Hansen, afdeling M-PUR,
fik til fulde indfriet sine forventninger
på Kos, Grækenland. Øen blev kørt
tynd på scooter, vejret artede sig med
35°C i skyggen og ikke en dråbe regn.
Øen var næsten »besat- af turister af
mange nationaliteter, heraf særdeles
mange finner. Bjarke og Co. havde
lejet en hotellejlighed og det var bil-
ligt og godt. Pris kr. 1.600,- ind. lejlig-
hed tur/retur. Hertil kommer for-
tæring, men maden var meget billig
også skulle jeg hilse og sige.

Årets dille på Kos var vandgang i
baderinge. Topersoner i hver sin
badering af gummi blev slæbt efter en
speed båd via en line og med 85 km. i
timen i lige strækning knaldede rin-
gene i sving mod hinanden med om-
trent samme hastighed. Det var det
sidste der var så morsomt at selv
voksne begavede mennesker søgte
denne form for adspedelse. 15minut-
ter i en gummiring kostede kr. 35,-,
men så var man også sikker på at
være blevet både våd og mørbanket.

Klaus Rye Nielsen, afdeling M-TPS,
havde en udmærket rejse til Thailand,
men mener ikke der er noget særligt
at fortælle herfra. Ja, ser man det - de
unge mennesker er ikke sådan at
imponere, måske kan vi anbefale en
tur til Antarktis næste gang, hvor det
i hvert fald er køligere.

Bjarke Juul Hansen på Kos. Det kostede kr. 250,- at leje en scooter i 8 dage.

Med fly til Thule basen
Det var det også på Thule basen, hvor
Kaj Mosekjær, afdeling M-PR2, var
oppe for at aflevere en Cesna 172 en
motors sportsflyvemaskine med ind-
bygget ekstra tank for yderligere 14
timers flyvetid specielt for denne
operation. Der var afgang fra Billund
lufthavn fredag aften med ankomst
Thule basen den følgende mandag
eftermiddag, Thuletid. Airborntid 237
timer, hvilket er rigtig godt klaret.

Forhistorien er, er at Kaj tidligere
har været udstationeret på Thule
basen hvor man bl.a. har en flyveklub,
der råder over eget fly. Dette fly led
for nogen tid siden haveri, og man

Kaj Mosekjær stiger ind i cockpitet efter mellemlanding i Varga lufthavn på Færøerne.
(Kaj Mosekjær er ikke ved at tabe benklæderne - det er en overlevelsesdragt som er meget
varm at have tillukket hele tiden)

måtte derfor have et nyt derop fra
Danmark.

En erfaren pilot skulle flyve det
nyerhvervede fly til Thule basen, og
da Kaj var gammel ven til den ud-
pegede pilot, blev han spurgt om han
havde interesse i at være med som 2.
pilot. Den oplevelse ville Kaj gerne
have med foruden det også at gense
basen og gamle venner.

Flyveturen var til tider dramatisk,
men også storslået naturbegivenhed
som vi senere vil redegøre for mere
detaljeret i en længere artikel i Phili-
skopet.

Men velkommen ned på jorden igen,
og til andre velkommen hjem fra ferie,
hvor man så end har været.

Hans Lindberg

Kom tilCABARETAFTEN
Husk at PPR holder
festaften 28. September

~~
~.~

Indbydelse
udsendes
om kort tid
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Overværkfører Børge Vildbrad fra
armaturfabrikken i Philips Lys NS
fejrede fredag den 1.juni sit 25 års
jubilæum i demonstrationslokalet i
Philips Lys. Han blev på kollegerne s
vegne lykønsket af afdelingschef
Mogens Been. Gaverne opfyldte klart
et ønske hos ham: En sikkerhedsdragt
til træfældning og et fotografiapparat.
Fra receptionen ses her Mogens Been,
jubilaren og fru Hanne Vildbrad,
direktør Willy Goldby og Pia Teig
Jespersen.

Else Skov, assistent i økonomiaf-
delingen i PRKI, fejrede den 5. juli sit
25 års jubilæum i det nyindrettede
mødelokale C Jenagade. Som optakt
blev melodien »Mormors Kolonihave-
hus« afspillet og Else Skov blev pla-
ceret i »kolonihaven«. Ebbe Nielsen
holdt talen på kollegers vegne og
fremhævede Else Skovs forståelse for
service over for kolleger især med
hensyn til rejseafregninger. På grund
af Cor Coenraads bortrejse repræsen-
terede Ole Herstad ledelsen. Gaverne
fra kolleger bestod af skrivemaskine,
vægtelefon og smykker. På billedet
ses endvidere Else Skovs mand Pre-
ben Skov, deres døtre og svigersøn.
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Birgit Bilsgaard, montrice i Philips
Radio Kommunikations Industri NS,
blev hjerteligt hyldet på sin 25 års
jubilæumsdag i Jenagade torsdag den
2. august, hvor driftsleder Finn Holm
og fællestillidsrepræsentant Birgit
0rnskjold lykønskede jubilaren. På
gavebordet så man blandt andet en
smuk lampe, strygejern, elkedel og
megapostkasse. På billedet er jubi-
laren omgivet af sin mand, Franz
Hensehel og værkfører Birgitte Kik-
kert. Bag dem ses fra venstre pro-
duktionschef Tom Lytzen. driftsleder
Finn Holm og direktør Cor Coenraads.



Bente Rønne, overassistent i Finans-
afdelingen, havde ikke noget imod at
være toppen af kransekagen på sin 40
årsjubilæumsdag onsdag den 1. au-
gust. Og det blev hun så - som det
fremgår af billedet - hvor afdelings-
chef Søren Bo lykønsker på kolleger-
nes vegne, før han overrakte gaven,
der bestod af en guldhalskæde og et
smukt årsur. Yderst i billedet ses
jubilarens mand, John Rønne, (til
højre) og finansdirektør Henning
Christensen.

Brandbekæmpelse på Industrigården
I samarbejde med Jørgen Larsen fra
Københavns Brandvæsen afholdt
Philips Bedriftsværn på Industrigår-
den, onsdag den 30. maj efter arbejds-
tid en brandbekæmpelsesøvelse. Vi fik
oplysning om elementær brand (teori)
og psykiske reaktioner i forbindelse
med brand og sluttede af med øvelser i
brandslukning med diverse brand-
slukningsmidler. Det er i grunden
mærkeligt, hvorfor kun 15 ansatte
fandt det umagen værd at melde sig.

Hvor tit får man lejlighed til at af-
prøve brandslukningsmaterialer uden
at ulykken er i gang? Her kunne vi få
lov at pøse skum på »ildebrandene«,
vel vidende at det kun var en øvelse.

Bedriftsværnet er i øvrigt så småt
gået i gang med efterårssæsonen, og
Erling Kjær oplyser, at der er sat
penge af til øvelser, så man håber på
rigtig mange tilmeldinger til be-
driftsværnet.

Lena Tolstrup

Lena Tolstrup prøver at standse brand med pulverslukkeren under bedriftværnsøvelsen på
Industrigården.

Tak
Tusinde tak til alle jer, som var med
til at gøre min sidste dag til en fest-
dag. Tak for de dejlige gaver, der
forhåbentlig i mange år vil minde mig
om mine gode kolleger.

Kaj Lindgren

En hjertelig tak for opmærksomheden
ved mit jubilæum, og tak til alle som
var med til at gøre det til en festlig og
uforglemmelig dag.

Børge Vilbrad

Hjertelig tak til alle, der med gaver,
blomster og godt humør var med til at
gøre mit 40 års jubilæum til en festlig
og uforglemmelig dag.

Bente Rønne

Hvilken herlig dag! Alle siger pæne
ord og tillykke og flagene blafrer i
vinden. Jeg siger tusind tak til de, der
har medvirket til, at det blev en dejlig
jubilæumsdag. Tak for de mange flotte
gaver, blomster og flasker.

Else Skov

En hjertelig tak til alle, som var med
til at gøre mit 25 års jubilæum til en
uforglemmelig begivenhed, somjeg
altid vil mindes.

Birgit A. Bilsgaard

PHILISKOPET
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Et mindre udsnit af team'et bag den nye PRV 50 mobiltelefon: Fra venstre Kim Sonne Sørensen, Lone Banke, Helge Ytterdal og Steen Poss.

DEN NYE MOBILTELEFON

Henrik Iversen,
projektleder for
udviklingen af
PRV50.

Den nye mobillelefon, kaldet
PRV50, skal afløse vor kendte
succestelefon AP 4112 i NMT 900
systemet

PRV50 er det første produkt, der er
udviklet efter vores nye projekt-filoso-
fi, der resulterede i, at udviklings-
fasen er forløbet meget hurtigere end
tidligere for sammenlignelige pro-
dukter. Faktisk er der kun anvendt
ca. 24 måneder fra ide til færdigt
produkt for overgivelse til kundens
brug.

Internationalt projekt
Projektet var fra starten defineret som
et internationalt projekt, og det har
resulteret i et hollandsk design, der er
udviklet og produktionsmodnet i
Danmark, og som bliver produceret i
England.

Vi mener nu at stå med et konkur-
rencedygtigt produkt, hvor der ikke er
sparet på ergonomi, funktion, høj
pålidelighed og kvalitet.

Aktiv markedsføring tager be-
gyndelse til efterårssæsonen i de
respektive markeder, hvor NMT 900
er operationelt.

PRV50 mobil har hands free funk-
tion som standard, d.v.s. separat mi-
krofon og højttaler, der medvirker til
større trafiksikkerhed, når føreren
foretager samtale under bilkørslen.
Herudover både kendte og nytilkomne
features.

til en hel arbejdsdag på en opladning.
PRV50 kan lagre op til 100 kort-

numre og har alfanumerisk søgning,
hvilket betyder at man kan søge på
navn i stedet for på telefonnummer.

PRV50 kan forberedes for tilkobling
af telefonsvarer, telefax og bærbar PC
- ja, men min sjæl, hvad vil du mer'?

Prisen for den transportable version
excl. tilbehør er ca. kr. 10.000 excl.
moms.

Kun 2,3 kg
Den bærbare og fleksible mobiltelefon
fylder mindre end AP 4112og vægten
er kun 2,3 kg incl. batteri, der rækker Hans Lindberg

Mobiltelefonen PRV 50 med handsettastatur til brug i NMT-området.

PHILIPS TRYK


